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wildkamperen in Scandinavië
Scandinavië is gezegend met zeer veel ruimte in verhouding tot het kleine aantal inwoners. In 
Zweden, Noorwegen en Finland bestaat er zoiets als ‘het Allemansrecht’. In de naam zit eigenlijk al 
zijn essentie vervat. Iedereen heeft er het recht om te gaan en te staan waar men wil, zolang men 
de ander niet stoort en niets vernielt. Zo is “wildkamperen”, net als in IJsland,  onder bepaalde 
voorwaarden toegestaan.

Denemarken: 

Wildkamperen verboden. 

Primitieve kampeerterreinen waar vaak geen sanitaire voorzieningen 

zijn. Op te zoeken via http://udinaturen.naturstyrelsen.dk/udinaturen/ 

(links onderaan ‘Overnachting’ aankruisen). 

Elders toestemming vragen, discreet blijven.

Finland: 

Wildkamperen voor 24u toegelaten (wildbivakkeren).

IJsland: 

Wildkamperen toegelaten voor individuele reizigers uitgezonderd lokale 

beperkingen vb. in Skaftafell NP (kampeerpermit nodig). Indien het 

verboden is moet men de voorbestemde bivakterreinen gebruiken.

Noorwegen: 

Wildkamperen toegelaten (blijf wel 150 meter van een hut verwijderd). 

Indien het verboden is moet men toestemming vragen of discreet 

blijven. 

Zweden: 

Wildkamperen voor één nacht toegelaten (wildbivakkeren).

In onderstaand overzicht vind je een samenvatting van de regelgeving in Scandinavië. Dit overzicht is gebaseerd op de informatie verkregen bij Al-

penverenigingen, een zoektocht op Internet naar officiële reglementering (vb. websites van nationale parken) en persoonlijke ervaringen.

Lappland - packrafthike
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/allemansrecht:

In Lapland is wildbivakkeren toegestaan
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wildkamperen in Scandinavië
WILDKAMPEREN IN ANDERE LANDEN IN EUROPA

In België is wildkamperen gewoon onmogelijk. Om de 

weinige natuur die ons nog rest te beschermen, is dit hier 

verboden. Om toch aan de vraag van natuurliefhebbers te 

voldoen, heeft de overheid de laatste jaren enkele officiële 

bivakzones ingericht waar je legaal mag ‘paalkamperen’. 

Veel voorzieningen zijn er echter niet. Vaak gaat het 

enkel om een waterpomp en een vlak plekje voor je tent. 

Momenteel zijn er zo’n 16 in Vlaanderen, 5 in het Parc 

National des Deux Ourthes en 9 in de streek rond Viroinval 

en Chimay. Deze laatsten worden trouwens met elkaar 

verbonden door een prachtige meerdaagse GR-wandeling: 

‘La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay’. 

Alle info over paalkamperen vind je op: www.bivakzone.

be.

Verder staat ook Schotland er om bekend dat je er mag 

wildkamperen. Gelukkig zijn er zo nog meer streken 

in Europa. Op de website van Hiking Advisor (www.

hikingadvisor.be/kamperen-bivakkeren) vind je de regel-

geving van elk Europees land terug. Ideaal om op jouw 

volgend verlof met een gerust hart de weidse natuur in te 

trekken! Wat houdt je nog tegen? ▲

Groenland

/allemansrecht:



leave no trace

Laat je bivakplek achter zoals je ze gevonden heb. 

Enkele tips:

• Neem al je afval terug mee

• Doe je was en plas ver van oppervlaktewater

• Gebruik bioafbreekbare producten

• Neem gebruikt wc-papier terug mee

• Vermijd een kampvuur. Doe je het toch: houd het klein, 

  doof het goed en spreid de afgekoelde as uit

• Maak niet te veel lawaai

Een goeie bivakplaats kiezen:

• Ga de regelgeving na

• Veiligheid is je eerste criterium

• Comfort komt op de tweede plaats

Meer info op http://hikingadvisor.be/2015/04/25/hoe-

kies-je-een-bivakplek
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Boven: IJsland / Onder: Groenland


